
Goleniów, 27.09.2021 r. 

 

Protokół nr 1/2021/2022 z posiedzenia 

Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie 

z dnia 27 września 2021 r. 

 

Dnia 27 września 2021 roku odbyło się pierwsze zebranie rady rodziców w roku szkolnym 2021/2022. 

Porządek zebrania przedstawia się następująco: 

1. Przewodnicząca Iga Szmycińska – Berleć otworzyła zebranie i stwierdziła quorum. 

2. Przewodnicząca ogłosiła nabór nowego składu prezydium rady rodziców, w którym 

wyłoniono następujące osoby: 

Przewodniczący – Aneta Duda-Karandish 

Zastępca przewodniczącego – Marzena Furs 

Skarbnik – Eliza Maskiewicz 

Protokolant – Iga Szmycińska-Berleć 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Grzegorz Kuryłło 

Członkowie Komisji Rewizyjnej – Anna Ziemińska 

                                                           Agnieszka Śliwińska   

3. Przewodnicząca Iga Szmycińska-Berleć przedstawiła radzie rodziców program wychowawczo-

dydaktyczny szkoły, plan budżetu szkoły oraz propozycję dni dodatkowo wolnych od zajęć w 

roku szkolnym 2021/2022 ( 15.10.2021, 02.05.2022, 23-25.05.2022,17.06.2022 ). 

4. Na zebranie została zaproszona Pani Dyrektor Krystyna Bielecka-Zagórna, która powitała 

nowy skład rady rodziców i podziękowała poprzednim jej członkom. Podczas spotkania 

zostały omówione obecne działania szkoły związane z bezpieczeństwem uczniów w czasie 

pandemii. Pan Grzegorz Kuryłło zaproponował, aby rodzice na pierwszych zebraniach 

otrzymywali i podpisywali statut szkoły, czym potwierdzą zaznajomienie się z zasadami 

obowiązującymi w szkole. Pani dyrektor poparła pomysł i wyraziła chęć wprowadzenia go do 

porządku zebrań z rodzicami. 

5. Rada rodziców uchwaliła na zebraniu zakup czekolad dla wszystkich dzieci w szkole z okazji 

Mikołajek (zał.1), zakup drobnych upominków dla dzieci wyróżnionych na apelach 

szkolnych(zał.2), zakup pączków dla wszystkich dzieci z okazji Tłustego Czwartku(zał.3) oraz 

przyznawanie dwóm klasom, z najwyższą liczbą wpłat składek na radę rodziców, zwrotów w 

wysokości 20% od sumy wpłat w klasie za pierwsze miejsce i 10% za miejsce drugie(zał.4). 

Pieniądze będą przekazywane wychowawcy klasy lub gospodarzowi na zakończeniu roku 

szkolnego. 

6. Rada rodziców tak jak w poprzednim roku nie rekomenduje firmy ubezpieczającej dzieci w 

szkole. Wszystkie oferty, które wpłynęły do szkoły, będą umieszczone na stronie szkoły w 

zakładce „Ubezpieczenia”. Rodzic samodzielnie zadecyduje, którą z ofert wybierze. 



7. Rada rodziców spośród dwóch ofert fotografów, które wpłynęły do szkoły, wybrała firmę 

FlashFot z Goleniowa. 

8. Rada Rodziców przegłosowała, że składka na radę rodziców pozostanie niezmieniona i będzie 

wynosić 50 zł na pierwsze dziecko, 25 na drugie, a pozostałe dzieci są zwolnione z wpłat. 

Wysokość wpłat jest sugerowana. Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców 

39 9375 0002 0000 1733 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Goleniowie  

W tytule musi być podane imię i nazwisko dziecka, klasy oraz w przypadku większej liczby 

dzieci w szkole imiona i nazwiska rodzeństwa. 

9. Rada rodziców zapoznała się ze sprawozdanie finansowym rady rodziców za poprzedni rok 

szkolny. 

 

Przewodnicząca rady rodziców zakończyła zebranie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Data i podpis 

                                                            

 

 

 

 

 


